
BALOGH KÁLMÁN:

ADATOK A GÖMÖR-TORNAI KARSZT 
GEOLÓGIÁJÁHOZ.

A Vepor és a Gömör-Szepesi Érceshegység paliaeozói kőzetek
ből épült középső tömegét É-on és D-en egy-egy túlnyomóan triász 
üledékekből álló mezozóos vonulat kíséri. A D-i vonulat K-i felében 
a lepusztulási folyamat terjedelmes fennsíkokat formált ki. Ilyenek 
a Kónyárt, a Pelsőci-, Szilicei-, Aggteleki-fennsík, a Felső- és Alsó
hegy, amelyekhez ÉK-en a Jászói-fennsík, DK-en pedig a Ruda- 
bányai-hegyvonuiat csatlakozik. E karsztos tüneményekben gazdag, 
tájképileg is szép vidéket a magyar nevezéktan Gömör-Tornai, a 
csehszlovák irodalom pedig Délszlovák Kar&ztnjak nevezi. Földtani
lag az Uhlig-tele «belső öv»-höz, újabban pedig >Andrusov és Matëjka 
«gemerida» egységéhez szokták számítani. Az 1939-ig itt járL geoló
gusok (a bécsiek, Stürzenbaum. Maderspach, Böckh  7/., Vitális /., 
Sehr éter. Jaskó, D. Andrusov, Z. Rath, danái се к  stb.)- sok értékes 
megfigyelést végeztek már itt. A régibb felvételezők azonban a kövü
letekben szegény rétegsort még csak kevéssé tudták taglalni, az újabb 
felvételek közt pedig nagy hézagok voltak. Ennek következtében e 
sok földtani probléma kulcsát magában rejtő területről nem alakul
hatott ki egységes szemlélet. 1939. és 1944. közti, műszeres méréseken 
alapuló, részletes földtani felvételeimet összesítő előadásom éppen ezt 
a hiányosságot igyekszik pótolni, természetesen a teljesség igénye 
nélkül, 'hiszen felvételeim még nincsenek lezárva.

Á triász rétegsor legidősebb képződményei a seisi emelet túl
nyomóan lilásvörös színű, fínomszemű, olykor agyagos (sőt agyag
pala közbetelepülésekkel tarkított), palás homokkövei, amelyek he
lyenként (pl. Perkupa és Szádalmás környékén) viszonylag dúsak 
kövületben. E homokkövek közé Bódvaszilas Ny-i szomszédságában 
sajátságos, üledékes eredetű breccsa ékelődik, amely feltehetően a 
rétegsor legaljáról való. A homokkőosoportot 'az Evetes-majornál 
és a színi Vizesvég-hegyen megfigyelhető vöröses mészkőrétegek zár
ják le.

A cam pili em elet sárgás, barnás és zöldes színű lagyagpalák, 
'homokos palák, sőt homokkövek, továbbá lilásszürke és drap mész
kövek egymással váltakozó sorával kezdődik. A rétegsor közepe
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táján Jablbnoától Ny-ra friss állapotban szürke, nrálllkAtan barnás
színű, lemezes, vagy réteges homokkövek helyezkednek el. A leg
felső rétegek kövületben, dús, olykor ilumasellás, szürke, lemezes 
mészkövek. A campilii rétegek elég gazdagok kövüléhekben : féreg- 
kúszásnyom, Natiria costiata, Turbo rectecosltatus, gervilleia, dina- 
rites stb. bőven található bennük.

A sötébszínű, lemezes fclsőcampili mészkövek fokozatosan men
nek át az anisusi em elet aljára  helyezhető, guttensteini fáciesíí, 
szürke-sötétszürke, ütésre bitumenszagot árasztó, kalciteres mészkö
vek és a velük váltakozó dolomitok csoportjába. A rendszerint jól 
rétegezett csoportban a dolomit általában /nem választható el /a 
mészkőtől (pl. a pelsőcardói Lyukostyabvölgy D-i oldalán). A regio
nális szemlélet szempontjából! pedig még akkor is célszerű őket 
összefoglalnunk, ha — mint Szülőénél — a rétegsor teteje már 
tisztán dolomitból áll. A guttensteini csoport kövületet általában 
nem tartalmaz, mindössze a pelsőcardói Bán s zk a-v öl így ben sikerült 
rosszmegtartású crinoideákat gyüjtenem, ugyanitt a mészkő szaru
im: öves.

A könnyen felismerhető seisi, campili és guttensteini rétegekre 
a karsztos fennsíkok egyöntetűnek látszó világos mészkő- és dolo- 
mitösszlete (a régi geológusok «fennsíkmészkő»-ve) következik, ame
lyet csak részletesebb vizsgálat után sikerült valamennyire taglal
nom. Ez a többnyire rétegzetten, tömeges megjelenésű képződmény 
csak gyéren tartalmaz használható kövülteteket. Főleg mészalgák, 
koraitok, szivacsok, egyes «fészkek»-ben crinoideáík, bpachiopodák, 
csigák, kagylók és igen ritkán a ni mon il esek kerülitek lelő belőle. A 
következőkben két olyan szelvényt ismertetek, amelyek alapján *— 
Ügy vélem — közelebb jutottunk ,a «femisíkmészkő» rótegtani problé- 
máinak megoldásához:

1. A jósvafő-aggteleki szelvény ben iá campilii rétegekre követ
kező guttensteini összlet legfelső, szürke és szögletes törésű dolomit
rétegei fokozatosan kiíehérednek, majd rétegzetlen, vüágosszmű, cuk
rosszövetű dolomitba mennek át. Erre világosszürke mészkő települ, 
amelyben egy allgás és egy — először Schréter álltai ismertetett — 
Crinoideás-bradhiopodás szint különböztethető1 meg. E két szint két
ségkívül a középső anisusi emeleteit képviseli, ennek folytán a kövü
letmentes guttensteini rétegek helyzetét biztonsággal rögzíthetjük az 
anisusi emelet alsó részében. Az aggteleki Poronya-tetőn és a Do
mina környékén ellenben részben a Trachynerita quadratával!, rész
ben a Diplopora annulata tömeges előfordulásával jellemzett ladini 
emeletbeli, világos vagy kissé söitótebbszürke és helyenként réteges
nek mondható mészkövek fordulnak elő. A mészalgás ladini mészkövek 
közé ékelt kisebb-nagyobb, cukorszövetű, ősmaradványoktól mentes, 
világos dolomit-tömegek ugyancsak ladini kuniaknak tekinthetők. 
Ezt az is bizonyítja, hogy Schréter kissé távolabbi Daonelia lommeli- 
lelete dolomitos mészkőből származik.
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2. A szádvár borsai szelvényben' a seisi homokkövekkel érint
kező guttemsteini rétegekre cukorszövetű dolomitlencséket és középső 
anisusi mészalgafkárát (oligoporeOMk, physoporelilák, Diplopora hexas- 
ter) tartalmazó világos mészkő települ,, amely fölfelé a Bikk-hegy 
tiszta világos mészkövébe megy át. Ez utóbbira sötétszínű, réteges 
mészkövek települnek, amelyek alsó részükben szarukövesek, feliüli- iszarukőmentesek. A  rétegsort Teutloparella herculeát tartalmazó 
tehát kétségtelenül ladiini, világos mészkövek zárják He.

• 'Világos, bogy e szelvény alsó mészalígás szintje ,a jósvafőragg
teleki szelvény hasonló szintjének mása. A szaruköves és szarúkő*- 
mentes szürke mészkövek pedig részben analógiák, részben ősma
radványok alapján a 'ladini emelet alsó és esetleg középső részébe 
helyezhetők. A szaruköves mészkőnek bizonyos területeken észlelt 
teljes vagy részbeni hiányzását egyfelől fáciesbeli eltérésiekre, másfelől 
tektonikai okokra vezethetjük vissza. Halsonilió bkok idézhették 
elő a bizonyos területeken (pl. Jósvafő és Szád várborsa közt) nagy- 
elterjedésű — valószínűleg többnyire ladini korú — eukorszövelű 
dolomitoknak másutt (pl. a Szilicei-feninsikon,) észlelt redukcióját 
is. Mindenesetre fel ktíll tételeznünk, hogy a ladini emelet egyes 
mészkőfáciesei e dolomittömegekbe fokozatosan átmennek. Hosszú
szótól É-ra pl. szürke, réteges ladini mészkőre a rendesnél sötétebb- 
szürke, de kifejezetten cukorszövetű dolomitok következnek. A Nyiszt- 
ron-bérc D-i oldalán a világos dolomit és világos mészkő, váltako
zása biztosán megállapítható. A felsőbb szinttájba sorolható cukor
szövetű dolomittömegek határai oly szeszélyesek és - - legalább 
részben — a szerkezeti főirányoktól is annyiba függetlenek, hogy 
a mészkő- és dolamitlömegeknek a kéz ujjiaihoz hasonló egymásba 
illeszkedését («Verzahnung») is fel kell tételeznünk.

A régi felvételekkel szemben az újabbak azt az eredményű 
hozták, hogy a karsztos fennsíkok kozetjanyaga túlnyomórészt a 
középső triászba tartozik. Mindazonáltal sikerült a felsőtriászt is 
kimutatnom fehér és világosszürke tömeges, illetve pirosszínű ré
teges mészkövek alakjában, amelyek ősmaradványtársasága (rhyn- 
chonel'ák, cyrtinák, hatorellák, aulacothyriselk és moimlisok) a íhall- 
statti kifejlődésre emlékeztet. Különösen a jellegzetes külsejű, 
pirosszínű (olykor szaruköves) «márvány»-ok (Liekenye, Szádvár
borsa, Derenk, Szádvár, Szőllősardói-völgy) látszanak, még kövület
mentes állapotban is, kitűnő korjelző képződményeknek.

A nóri emelet kövületekkel való kimutatása után nincs okunk 
csodálkozni a dernői kössem  előforduláson és a húsznak! a Cser- 
mosnya-vőlgyben való fellépésén' sem. Jura korra utaló bele mn Lies- 
phragmokonok egyébként — amint azt ifj. dr. Noszky Jen ő  gyűjtése 
tanúsítja — ia jászói Nagykőszikla világos mészkövében, a három
szögelési pont környékén is előfordulnak.

A most leírt rétegsor kezdetben homokos, majd egyre kevesebb 
defcriLus-anyagot tartalmazó tagjai jól mutatják a területnek a triász- 
tenger itransizgresszióját követően korall- és algazátonyos sekély 
tengerré válását. A tengerfenék fokozatos süllyedésével a zátonyépí-



110

tés mértéke lépést tud tartani, s iá keletkezett üledékek vastagsága 
az 1000 m-t is túlhaladja. A zátonyok egyes fészkeiben gazdagabb 
puhatestű fauna települ meg. A sekély tenger változatosan tagolódik, 
ennek eredményeképpen helyenként egymás mellett is eltérő üledékek 
rakódnak le. Az alsó triásszal kezdődő egységes szedimentáciös cik
lus a 'húszban zárul.

A Szőfllősardái-vöJigy és a SziiMcei fennsík É-d pereme közti terültet 
rétegsora —■ több-kevesebb eltéréssel — a Rudabányai-hegység és a 
Borsodi Bükk É-i részeinek rétegsorával egyezik. Az É-i kapcsolatokról 
nem sokat tudunk. A Baliatonfelvidék triász rétegsora ellenben egé
szen eltérő. TW/í/nak a rudabányai és délbakonyi triász üledékek pár
huzamosítására irányuló kísérletét erőszakodnak tartom. Nézetem 
szerint ugyanis néhány kozmopolita faj (Spirigera trigoneíla, Tere- 
bratula vulgáris, Mentzelila mentzeli stb.) egyezéséire különben eltérő 
összetételű rétegsorok azonosítását felépíteni nem Lehet, különösen 
nem akkor, ha ez ,az egyezés csupán egyetlen szintre szorítkozik. — 
Annál érdekesebb azonban, hogy bizonyos, ,a karsztvidékünkön is 
előforduló hailstatti fajokat (Monotis salinaria, Halorella amphitoma) 
a Budai-hegység triászában is kimutattak; Vigh Gy.)

A Gömör-Tomai Karszt üledéksora mobilitás szempontjából 
egy lágyabb, nyomásnak ellenállni kevésbbé tudó lagyagos-bomokos 
összletre és egy efelett települő, tetemes vastagságú, rideg mészkő- 
és dolbmitösszLetre bontható. A két összlet közti különbség igen 
szembeötlő; a palák sokszor kaotikus gyűredezettségével a diaklá- 
zisokkál áthálózott mészikövek és dolomitok viszonylag enyhébb dőlése 
élesen szembenálil.

A Gömör-Tornai Karszt, sőt az egész D-i mészkőöv mezozoi
kuma kél, pa|lajeozóii képződményekből álló aJjapbegységrész közé éke
lődik. É-on az Érchegység enyhén ívelő, ú. n. gölniioi vagy porfiroidos 
sorozatával, DK-en pedig az 50—60° csapású — de ÉK-i nyúlvá
nyaiban ugyancsak enyhén meghajlított — szendroi perm okarbon 
vonulattal érintkezik, amelynek! további folytatása a Borsodi-meden
cében itt-ott felbukkanó kisebb-nagyobb palaeozói rögökön keresztül 
az Upponyi-Szigethegységben kereshető. E palacozóos vonulatokban, 
az uralkodó D-i vagy DK-i dőlésnek megfelelően, D-ről vagy DK-ről 
ellenkező irányba tartó pikihelyeződesek és áttolódások télelezhetők 
fel. A D-i mészkőöv mezozoikuma — a régi felfogással ellentétben 
— ugyancsak erősen gyürtnek bizonyult, sőt — helyenkint >— szer
kezete pikkelyesnek és rálolódásosnák mondható.

A Gömör-Tornai Karszt földtani térképén három erőteljesen 
igénybevett öv közén két nyugodtabb szerkezetű terület különböztet
hető meg. A zavart zónák közül kettő iá mezozoikum és a palaeozói 
alaphegység érintkezési sávjára esik (Jolsva-Csetnek-Csermosnya- 
völgy sávja — 4. szelvény —, illetve a Rudabányai-hegység), egy 
pedig a mezozóos terület közepén húzódik keresztül (Pelsőcardó- 
Szádvárborsa-Ardócska-pusztia^Ménes-völgyrBódvaszilas — 1—2- és 
4—6. szelvény). Ez övékben a hol laposabb, hol meredekebb síko-
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kon történt pikkelyes rátolódás az uralkodó szerkezeti forma. A közbe
eső területek képződményei ellenben nagyszabású rendes és fel
szakadt redőkbe gyűröd tele. Pikkelyes rátokkiások természetesen itt 
is színezik a szerkezeti képet, anélkül azonban, hogy a nagy formák 
felismerését különösebben megnehezítenék- így a Szilficei-fennsíк és 
a Felsőhegy szinklinálisához — a gombaiszögi závoztól a Torna
völgybe követhetően — egy jól fejlett É-i, de többé-kevésbbé redukált 
D-i szárnnyal bíró antiklinális csatlakozik (4—6. szelvény). E fed I l 

káit D-i szárnyal egy nagyjából Ny-K-d csíapású, erateljies szerkezeti 
vonal metszi el, ,amelynek mentén a lehajtó szárny képződményei 
— tetemes rétagtani hézaggal — a Liszuny a-Bikk- A rdó - hegy- A! só- h egy 
Й-i dőlésű ladini mészkővonulatával érintkeznek. A másik egyszerűbb 
szerkezetű rész a Jósvavölgy mentén húzódó hatalmas antiklinális 
területe. Ennek AggtelJek-TornabápoIina-Égerszög-ImoJa környékén 
szinkhináldsba átforduló déli szárnya á R udabányai -íiegység több 
pikkelysorozatból álló övezetéhez simul, 'É-i szárnyára pedig zeg
zugos, de nagyjából a Szilicén át futóval párhuzamos szerkezeti vonal 
mentén az ugyancsak É-i dőlésekkel jellemzett peilsőcárdó-bódva- 
szilasi pikkelyes öv következik (5—6. szelvény).

Mint említettem, e redőkbie gyűrt területek egyszerűbb szer
kezetét egyéb tektonikai elemek is komplikálják. — A szilicei anti
klinális É-i szárnyában pl:. egy a világos mészkövek közt ÉNy-i dőlés
sel húzódó guttensteini képződménysáv kétségkívül a főredő ten
gelyével párhuzamos pikkelyeket jelez (2. és 6. szelvény). A Szili,cei- 
fennsík É-i, valamint >a Felsőhegy É-i és D-i peremén a gallons te ink 
képződményeknek az egyébként normálisnak llátszó rétegisorbáí való 
helyenkénti kiesése egy-egy másodrendű szerkezeti síkra utál (4—6. 
szelvény). E szerkezeti felületek nyilván úgy értelmezhetők, hogy a 
szinklináMsba gyűrt, ridegsége következtében a mobil is abb alsótriász 
palákról leszakadt középső triász képződménvtömeg a fekvőjén el
mozdult és .legalja — a guttensteini csoport — e mozgás során redu
kálódott, sőt helyenként teljesen ki is hiengeirlődött. — Hasonló jelen
ség észlelhető a jósvavöllgyi antiklinális É-i szárnyában is Jósvafő 
és Szögliget között (5—6. szelvény). A világos mészkőtömegek itt 
Éi-nak dőlő alsócampili palákkal érintkeznék, a szerkezeti vonal 
mentén helyenként seisi homokkőfoltocskák is fellépnek.

E mozgásfelütetek rangsorolásakor, illetve a rajtuk történt 
mozgás jellegének és mértékének megállapításakor figyelembe kell 
vennünk azt a tényt, hogy:

1. a Sziliioei-fennsík és a Feksőhegy É-i peremén a guttensteini 
képződmény kimaradása csak egyes szakaszokra szorítkozik, a közbe
eső szakaszokon aránylag széles guttensteini sávok észlelhetők;
I 2. a Felsíöhegy D-i oldalán erősen redukálódott guttensteini kép- 
ződménysáv Ny-abbra, a Szilicei-fcnnsík K i  és D-i peremén, össze
függő és széles sávban van jelen (v. ö. a 4. és 6. szelvényt) ;



11
2

•Í65°‘

I
ENy. ■Szóс/y  á r  DK.



HV» 16V°, 33° 213° 7° Чв7о 30QO

3 5 0 ° 1 7 8 °  2 0 ° 200° 355°

t/àpo/naJeto Csermosrya-pa/aA ! fe/sö/zepy
о S 63

T o m c r - p a /a k /iérzes-vçry Sze/ce -  puszta
175 ° 3 5 0 °

<> W7Z

1 . K arb on  f ill it .  —  Phi/llit, karbon.
2. S e is i  hom okkő. —  Seiser Sandstein.
3. C am p ili ré te g e k . — Campiler Schichten.
4. G u tten ste in i m észkő é s  dolom it. — Guttensteiner Kalkstein und

Dolomit. . . . .
5. A n isu si v ilá g o s  m észk ő . —  Heller Kalkstein, amsisch.
6. L ad in i saaru k ö  vés m észkő. — Hornstein führender Kalkstein, ladinisch.
7. L ad in i szü rk e  m észkő. —  Grauer Kalkstein, ladinisch.
8. V ilá g o s  m észkő. (L ad ini em elet é s  középső tr iá s z  á lta lá b a n .)  — Heller

Kalkstein. (Ladmische Stufe und im Allgemeinen mitteliriadisch.)
9. C ukorszbvetü  dolom it. (F ő le g  lad in i, részben középső a n is u s i.)  —

Zuckerkörniger Dolomit. (Hauptsächlich ladinisch, zum Teil 
mittelanisisch)

10. F e ls ő  tikász v ilá g o s  é s  p iro s  m é s z k ő .—  Heller mid roter Kalkstein,
obertriadisch.

11. E ru p tív  te lér. —  Eruptiver Gang
ig. P lio cén  (?) k a v ics . — Pliozäner (?) Schotter.
13. A llu v iálie  fe ltö lté s . — Alluvium.
14. V ető . — Verwerfung.
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3. a jósvavölgyi antiklinális; É-i szárnyában a Ny-on még hiányzó 
gutl ensteimi képziődményBáv Szögláget Ny-i szomszédságában ismét 
megjelenik, mlajdl Szöjgliget és Bódvaszi'las között összefüggő sávban 
ékelődik a campffi és a világosi mlésHcőrétégek közé (v. ö. a 6. és
4. szelvényt). ;

Semmiesetre sem szabad tehát e szerkezeti felülietek jelentő
ségét túlbecsülnünk és ia rajtuk történt idlmozdiulás nagyságát túl
értékelnünk. E felülietek, pl. a szilicei D-i redős zárnyal elmetsző 
felülettel szemben, nyilván csak másodrangúak, a rajtuk történt 
mozgás nem általános., hanem heílyi jellegű. — Hasonlót állapít* 
hatunk meg a pelsiőlcardq-bádvaszilasi p i k k e l y e s  övről is. A szád- 
várborsui Dét-hegy É-i lábánál a feiisőtriásznak ,a saisi homokkövek
kel való érintkezése nyilván elsőrendű szerkezeti vonalnak minő-r 
síthető, hiszen jelenléte az egész triász rétegsor ínegismétiődését ered- 
ményezái. A megismétlődő komplexust megosztó szerkezeti síkok ehhez 
képest csak másodlrendűek lehetnek. A saisi és a guttensteini réte
geknek közvetlen, bár látszólag konkardiáns érintkezése által jelzett 
tektonikai felületet tehát (a Lyukostya-lvcjigy közepéből Szádvárbor- 
sáig) — Z. Roth-tal' ellentétben — csupán egy, a fafelülettel} pár
huzamos, kísérő felületnek tartom.

A Gömör—Taraiad Karszt D-jibb részeiben úgy az elsőrendű 
tektonikai síkok (a tornavölgyi autiklinálfa fel szak adása és a pelsőc- 
,ar|diósbódvaszilas,i pikkelyes öv D-i pereme), mint az ezeket kísérő 
vagy a redőszárnyakban jelentkező másodrendű szerkezeti felületék 
túlnyomó többsége — az általános dőlésviszouyok I >c 1 következtetve 
—• többé-kevésbbé meredek szöggel É-ra, vagy ÉNy-ra hajlik. Ebből 
természetesen ellenkező iir;ányú, D és DK feöíé történt elmozdulásokra 
következtethetünk. A Csermosoiya-völgy paiaioozói palákra rátollt 
triász-jura pi к ke lys orozatábau. valamint a Sziffiioei-fennsík és Felső- 
hegy ezeken nyugvó É-i szinklinátis-szárnyában viszont az ellenkező 
temdlemcaia jelentkezik és itt D-ről É féllé irányuló elmozdulásokkal 
kell számolnunk. A szerkezet tehát kétoldalas , a szerkezeti síkok  
a  felsőhegyi szinklinálisban fordulnak át. (L. a 4—G. szelvényt.)

Mind a torna-, mind a  jósvavölgyi antiklinális Ng felé  fokoza
tosan kiékelőflik. (V. ö. az 5. és 2. szefLVény|t.) A redőteipgely alá* 
merülésén kívül Szilloétql Ny-ra annak hullámzása is kimutatható 
s a gombaszögi zárosban az anliklLnális D-i szárnya átbukik. A JósVa- 
főnél záruló D-ibb antik’linális Hosszúszónál ismét kinyílik. К felé 
mindkét antiklinális hatalmasan szétterül, majd s ez különösen 
a Tornavölgy ben konstatálható — kissé összébhszűküllve, pikkelyekre 
bomlik fel. A jrósvavöillgyi antiklinális esetében e pikkelyes folytatás 
а В ód va K-ii oldalán keresendő.

Az antikIinálisok erősebben összeprésélt részeiben, valamint a 
rátolódási vonalak kíséretében számos helyen intenzív breccsásodás 
figyelhető meg. Helyenként peldág hidroterm ális hatások  is észlel
hetők: metaszomatikus ércelőfordulások (Vinkely-völgy, Petsőcardó, 
Sajóéiba), dolomitporlódás (BódvaszilÜas és Szögliigét közt), palák
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kaolinosodásu (bódvaszila&i Akasztópart) és egyéb kőzetváltozások 
képében. Ezzel kapcsolatban kell megemlítenem a Vitális I. által 
dioritnak minősített, de rendkívüli mállottsága miatt mindezideig pon
tosabban meg nem határozott bódvaszilasi eruptív telérről is, — 4. 
szelvény — amely a mel'lékkőzetet képező campili palákat némileg 
ugyancsak elváltoztatta.

A mobilis alsótriász üledékeknek a rideg világos mészkövekkel 
való érintkezésén többhelyütt megfigyeltem, hogy az alsótriász kép
ződmények egy-egy — az érintkezési vonalat ferdén keresztező — 
rövidebb-hosszabb, de mindig viszonylag keskeny nyúlványa mintegy 
benyomul a világos mészkövek területére (Szilicétől DNy-ra, a szád- 
aimási Kúkúdicskő lalaftjt, Jósyafő É-i és ÉK-i szomszédságában). 
A közbeékeilődö puha — s így morfológiailag mélyedésekben jelent
kező — palákat meredek mészkő-falak (lithoklázisok) határolják. 
A szemlélőnek önkéntelenül is az a benyom,ása, hogy a palák a 
rajtuk mozgó mészkőtömegek kitágított repedéseibe behatoltak. E be
nyomás meggyőződéssé válik, ha a Szádvár vagy Derenk környékének 
felsőtriász rögeit körülvevő seisi homokkőnyúlványokat, vagy a Jab- 
lbnca és Derenk közt, az országhatár közelében megfigyelhető cam- 
pili felbukkanásokat, avagy a szilicei Lednico-bérc alatti, a Szád- 
vártól ÉK-re levő, vagy Bódvaszilastól ÉNy-ra megfigyelhető, mész
kővel teljesen körülzárt seisi homokkőfioltokiat keressük fel. Ezek az 
előfordulások nézetem szerint a m élyben erősen összepréselt palák  
ejekciószerü aktivitásával magyarázhatók. (3. szelvény.)
■ A Gömör—Tornai Karszt fő szerkezed elemeinek általános csa
pásiránya ugyan Ny—Kő, vagyis az Érceshegységével nagyjából meg
egyező, mégis ettől számos eltérés van. Így a tornavölgyi antiklinális 
képződményei Jablonca, Körtvélyes és Szád almás környékén szabá
lyos szigmoidot írnak le, amelynek oka tálán az Alsóhegy K-ibb ré
szének egy Ë—D-i irányú sík mentén történt erőteljes horizontális 
elmozdulása (lőhetett. A legszembetűnőbb eltérés azonban DK-en, a 
jósvavöigyi antiilklïnâlis és a Rudabányab-'hegység területéin mutat
kozik. A Jósvafőnéü még Ny—K-i csapással nyíló antiklinális Szín
től Ny-ra megváltoztatja irányát és 50—60° csapással Bódvaszilasnak 
'húzódik, ahol a pelsőeairdcjii pikkelyes övvel egyesül. Az irány
változás a D-ről hozzácsatlakozó agglelek-tornakápolnai szinklinális- 
ban is kimutatható. E Sizinklinális D-i szárnyának képződményei 
mindenesetre bonyolult módon (amiről a vöröses felső triász képződ
ményeknek a Szollősandjói-yölgy mentén észlelt felbukkanása, vala
mint a Kisteüekes és Perióe-tető vasércnyomokat is tartalmazó pik
kelyvonulata tanúskodik) kapcsolódnak össze az ÉÉK—DDNy-i csa- 
pású Rndabányai-hegységgel és ezen keresztül az ÉK—DNy-i csapású 
szendrő-upponyi paláeozóos vonulattal.

A mezozoikum és a pallaeozóos alap hegység érintkezése úgy az 
északi peremen, mint a Hudabányai -ihegyiségben, feltétlenül tekto
nikus. (4. szelvény.) Sőt a legintenzívebb éjimozdlulások éppen az 
alap hegységgel valló érintkezés öveiben mutathatók ki. E mozgások
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a Csermosnya-Yölgyben D-ről É, vagyis az álláp hegység felé irány u- 
36к és Pálfu felfogásaival szemben, de éppen az ói feltétele alapján, 
az alap hegység felé irányuló, vagyis CNy-ról DK felé történt moz
gásokat kell Mjtételiéznünk ,a R udabámiai hegység mezozoi
kumában is. Egyes helyeken a palaeozaikum is résztvett a mezo
zoikum pikkelyes feigyűrodésében, ez azonban csak a peremekre 
szorítkozó és helyi jelenség. A DK-ről és D-ről pikkelyezett és .áttolt 
palaeozoikum  féloldalasnak látszó szerkezete ellentétben áll a mezo
zoikum kétoldalasnak tűnő szerkezetével. Az alaphegység és a mezo
zoikum csapásirányai közti egyezés is csak általánosságban érvényes, 
a részletekben számos eltérést találunk. Így a Rozsnyó K-i szomszéd-1 
ságában ívesen DNy-;nak csapó porfiroidos sorozat irányvonalait a 
Szilicei-fennsík és a Csermosnya-völgy Ny—K-i vezérvonala szög
ben metszi. Némi csapásbeli különbség DK-en 'is kimutatható és 
ezt a különbséget az újabb felvétetlek valószínűleg még jobban ki 
fogják domborítani.

A ígyűrődéses és rátolódásos mozgások intenzitása, a nyomás- 
okozta kőzetátalakulás mérteke tekintetében is élénk a különbség 
az egyszerűbb szerkezetű D-i mészkőöv és bonyolult összetételű 
paláeozóos peremei között. A szomszédos Bükk-hegység bonyolult 
szerkezetével szemben a D-i mészkőöv szerkezeti stílusa ugyan
csak egyszerűbb. (A Bükk mezozoikuma teljesen összegyűrődött alap- 
hegységének anyagával, a D-i mészkőövnek viszont csak a pere
mein mutathatók ki ilyen jelenségek; ott típusos pikkelyes szerke
zet 'á lakúit ki, emitt a szerkezeti formák i nagyobb von allé ak, a pikké-* 
lyeződés általában a már említett sávokra korlátozódik. Csupán a 
kétoldalas felépítés nyom mindkét területre hasonló bélyeget.)

Természetesen felmerül a kérdés, vájjon nem csak látszat-e a  
D-i mészkőöv szerkezetének egyszerűsége? Vájjon egyáltalán autoch- 
tonnak lehet-e tartani annak mezozoikumát? Jelenlegi ismereteink 
alapján igennel felelhetek. Egyelőre semmi okunk sincs az allochton 
helyzet feltételezésére: a képződm ények elrendeződéséből nem olvas
ható k i nagyszabású takarás szerkezet. Takarók feltételezése egyéb
ként azért is nehézkes, mert származtatásuk újabb megoldatlan, 
probléma felvetését j  éterit éné. Az eltérő csapáséi Rudabányai-hegység 
mint .gyökérzóna aligha jöhet számításba; a Bükk-hegység mezozoi
kuma pedig — minden hasonlóság ellenére — mégsem teljesem! 
azonos a D-i mészkiőiöv mezozoikumával. A D-i mészkőövnek egész
ben véve autochton szerkezeti egységként való felfogása természete
sen nem azt jelenti, hogy az üleidélkképződés kereteit és határait 
a mezozoikum elterjedésének mai kereteivel akarjuk azonosítani, 
A szedimentációs kereteket -egyelőre nem ismerjük és talán sohasem 
fogjuk megismerni. Feltételezem, hogy a mai alaphegys é g-kér etek 
tektonikus erők hatására, uLótag emelkiedlteík magasra, és mint vi-> 
szonyüag ellenálló, quasilkraton elemek, befolyásolták a közéjük rekedt, 
mobilitás szempontjából két lényegesen különböző «emelet»-re bomló 
mezozoikum teklonizmusát. Az É-i és DK-i palaeozóos öv volt az,
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amely a bqgyképződés idején ható nyomást a közéjük zárt mezozoi
kum felé továbbította és aat a diszharmőnlkus redőződés fogalom
körébe tartozó mozgásokra kényszerítette. A kétaldalróÜ támadt 
nyomás hatására az ailsóitriász palák erősen összepréselődtek, a rideg 
mészkő- és dolomitrétegek meghajolva összerepedeztek, sőt a palák
ból leszakadozva, nyilván el is, mozdultak. A mészkőtáblák szélein 
és belsejében tapasztalható ejekciós jelenségek miatt azonban a palák  
aktív  mozgását kell viszonylagosan nagy óbb m érvűnek és döntő fon 
tosságúnak tartanunk. Nagyszabású redők alakultak tehát ki, s az 
aránylag lapos mészkőszinkilinálisokkál szentben az antiklinálisokban 
felbukkanó alsótriász képződmények erős gyűredezettséget mutatnak. 
(Lásd iá szelvényeket.) Ahol a mészkő- és dotomitösszlet az igénybe
vételt már nem bírta, az így támadt gyengeségi öveikben mélyreható 
csapás menti repedések keletkeztek, s ezek tették lehetővé a mobilis 
feküképződmény pikkelyszerű feltöréseit. Termíészetesen ,a «satu
pofák»-ként működő palaeozói keretek határán találkoztak a leg- 
aggresszívebben ható erők a legkisebb ellenállással, s így itt került 
sor a legerősebb pikkely eződés re. Az alap begy s ég-ke rét alátoló szere
pének megfelelően kétoldalas struktúra alakult ki, amelynek irány
vonalai nagyjából az aliaphegység szerkezeti vonalaihoz idomultak. 
A rediők, felszakadt redők, pikkelyes1 rátolódások jellemezte szerke
zeiét egyidejűleg támadt horizontális eltolódások (lapvetődések) bo
nyolították. A fiatalabb, vetőjellegű elmozdulások csak a peremeket 
érték, az eredeti szerkezeti képen azonban már alig változtattak.

A gyűrődéssel kapcsolatos mozgások kora ,a kréta, és óharmad- 
kori rétegeik hiányzása miatt bizonytalan. A bükk-heggségi analógia 
alap ján  a  főm ozgásokat mégis az alsó- és felsőkréta közé tehetjük: 
Ezeket bizonyára kisebb mozgások követték. Up pony környékén 
Schréter  felsőkréta utáni mozgásokat is ki tudott mutatni. Összhang
ban állanak ezzel 1 Pantó Gábor eredményei., miszerint Rudabányán 
egy éroesedés előtti és egy ércesedés utáni mozgás feltétlenül elkü
löníthető.

A most közölt összefoglalás általában autopszián alapszik. Főleg 
a Rudabányai-lie,gy.ségnék a tárgyalásba bevonása alkalmával voltam 
kénytelen az irodalomra — Pálfg negyedszázaddal ezelőtt készült tér
képére — támaszkodni. Rudabánya bányaföidtaui felvétele megkezdő;- 
dött. Pantó Gábor új és szép eredm ényei azt m utatják; hogy hazánk  
ez egyetlen nagyobb mennyiségű vasércet tartalmazó hegységét ma. 
m ár nem lehet a régi felvételek alap ján  értelm eim . Tudományos és 
gydkorlati érd ekek  egyaránt azt kívánják, hogy e hegységrész mű
szeres újratérképezését m ielőbb megindítsuk.


